
 

 

Časopis Základnej školy v Raslaviciach 

 

3. číslo                                                                        2015/2016 

 

SPLAV –  

VLTAVA 2015 

Deň detí 



 

Milí čitatelia! 

 „Oddych je 

korením práce.“ Na čo sa 

najviac tešia učitelia i 

žiaci? Predsa na 

prázdniny! A najmä na tie 

najdlhšie – letné.  

Končí sa ďalší 

školský rok – pre niekoho úspešný, pre 

niekoho menej vydarený. Učili sme sa, 

súťažili, absolvovali výlety, exkurzie, 

koncerty, prednášky, olympiády... a teraz nás 

čaká zaslúžený dvojmesačný oddych. Aby ste 

za dva mesiace nezleniveli, prečítajte si 

nejakú dobrú knižku, vylúštite krížovku či 

sudoku, pozrite si poučný dokument... a, 

samozrejme, oddychujte. Zároveň sa vám 

chcem  v mene redakčnej rady poďakovať za 

celoročný záujem a priazeň. Veríme, že ste si 

na našich stránkach našli to, čo vás zaujíma 

a zostanete nám verní aj v budúcom 

školskom roku  

Prajem vám úspešné ukončenie 

tohtoročného štúdia, deviatakom vykročenie 

do stredných škôl tou správnou nohou a 

všetkým pekné a veselé prázdniny. 

Dovidenia v septembri! 

                           

                          Mgr. Valéria Bileková 
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Poďakovanie pánovi riaditeľovi 

Kvety prevoňajú dom,                                                                                                                        

pred páľavou skryje strom.                                                                                                                            

Kratučké slovo rozpovie,                                                                                                                                   

čo v našich srdciach skryté je.  

 

Keď človek zastaví sa na chvíľku  

a v hlave nie jednu má myšlienku.  

K spomienkam sa navráti  

a svoje kroky zhodnotí.  

 

Deň za dňom, roky plynú                                                                                                                        

a máme tu teraz chvíľu,                                                                                                                

keď zastaví sa práce tok                                                                                                                                      

aj náš ponáhľajúci sa krok.  

 

Máme vyriecť slová na rozlúčku                                                                                                                         

a v hrdle veľkú slučku,                                                                                                                            

veď všetko je to akoby len včera. 

 

Niekto len v krátkosti riekne: "Majte sa pekne!"  

A možno za tým všetkým skrýva sa veľa,                                                                                                            

tak, ako človek si želá. 

Láska, zdravie, šťastie k tomu ešte,                                                                                                                      

nech je vždy spolu s Vami na jednej ceste.  

Za všetkých ale povieme tu,                                                                                                                    

jediné slovo, čo má silu ukrytú. 

Slovo, čo pôsobí ako balzam                                                                                                                                  

a má pre všetkých veľký význam.  

Často naň veru zabúdame,                                                                                                                                  

vysloviť ho pre tých, čo radi máme.  

 

Pre nás je teraz úcta veľká,                                                                                                                      

vysloviť Vám ho po písmenkách  

 

Ď A K U J E M E ! 
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18.-19.3.2016 sa v Základnej škole v Raslaviciach uskutočnil už tretí ročník modlitbovej reťaze za 

život. 

Konal sa pred 25. marcom, dňom boja za ľudské práva a tiež dňom ochrany počatého života. Táto 

akcia vyjadrila postoj rodičov a pedagógov k ochrane ľudských práv a k životu. Svoju túžbu chrániť život, 

vyjadrenú spoločnou modlitbou, prejavili učitelia, rodičia, deti v hodinových modlitbových blokoch, bez 

rozdielu vyznania, veku a postavenia. 

   Modlitbová reťaz sa začala v piatok o 16. hodine duchovnou obnovou učiteľov v kostole, kde 

pokračovala modlitbou krížovej cesty. O 18. hodine sa v škole začala samotná modlitbová reťaz, ktorá 

vyvrcholila v sobotu na poludnie.  Celkovo sa na akcii zúčastnilo 120 ľudí, ktorí sa aj takto chceli pripraviť na 

hlbšie prežívanie blížiacich sa veľkonočných sviatkov. 

Mgr. Vladimír Saloky 

 
Veľkonočná nálada ovládla aj 

nás všetkých v našej škole, 

preto sa p. učiteľky Mgr. 

Anna Cvelihárová, Ing. 

Stanislava Vavreková a Ing. 

Anna Rákošová spolu s 

našimi žiakmi rozhodli 

uskutočniť veľkonočné 

zdobenie kraslíc. V tento 

veselý deň žiaci kreslili, 

maľovali, lepili a rôznymi 

inými technikami vyrábali krásne veľkonočné kraslice, ktoré jasne symbolizovali prichádzajúce sviatky jari a 

spríjemňuje tým dni v nej strávené.       Školská redakcia 

Modlitbová reťaz za život 

Zdobenie veľkonočných kraslíc 
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Viete, niekedy je to ťažké. Vstať, vynaložiť námahu, 

vyhľadať ju, vybrať si aspoň jednu – dve. Vziať ju do ruky, 

privinúť k sebe, poznávať jej nezameniteľnú hodnotu a 

nadovšetko si ju vážiť. 

Existuje už stáročia. Jedni ju pálili a druhí chránili. 

Prešla rôznymi premenami, a predsa nikdy nezostarla. Je to 

divné, ale ona stále mladne. Jej prítomnosť poteší, obohatí, 

otvorí často netušené obzory. Nie všetci však majú o ňu 

záujem. Niekomu je úplne ľahostajná. Na jeho škodu. Raz 

možno pochopí, o čo prichádza.  

      Iných sprevádza od kolísky až po hrob. Je jej veľké množstvo. Každý ju môže vlastniť. Len či nám 

stojí za to. Za čo? Čo sme ochotní za ňu dať? Už viete, na čo myslím? No predsa na knihu a v nej na vždy 

vzácne slovo.  

      21. marca 2016 sa žiaci V.C spolu so svojou triednou pani učiteľkou Valériou  Bilekovou a so mnou , 

v rámci marca – mesiaca knihy, vybrali na exkurziu do Knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove, objavovať 

krásu slova a silu myšlienky. Príjemným prekvapením bolo, keď nás privítala milá, usmievavá pani 

knihovníčka a previedla nás oddeleniami knižnice, vysvetlila nám funkciu štítkov na knihe i rôzne delenie 

kníh podľa obsahu, tém a autorov. 

      Po tejto úvodnej časti sme sa pohodlne usadili v oddelení detskej literatúry a započúvali sme sa do 

témy  - povesti. Prečítanie povesti v podaní pani knihovníčky  z dejín Bardejova – Synova pomsta, nás 

prenieslo do dávnej minulosti. Povesť sme rozobrali  po stránke obsahovej, tematickej i kompozičnej. V 

pútavom výklade sme poznávali rôzne druhy povestí, ich autorov aj výrazové prostriedky, s ktorými autori 

pri písaní pracujú. Druhú povesť sme si vypočuli v podaní hercov rozhlasovej družiny a dozvedeli sme sa, 

ako Bardejov prišiel k svojmu pomenovaniu. 

      Pani knihovníčka nás nabádala k tomu, aby sme čítali knihy a veľa z nich vyčítali, lebo v knihách je 

ukrytá múdrosť. Povzbudzovala nás k pravidelnej návšteve knižnice a čítaniu dobrých kníh. Lebo ako hovorí 

J. A. Komenský: „Dobré knihy, ak sú skutočne dobré a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom 

súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných myšlienok 

a činov a potom vodidlom.“  

Mgr. Erika Kaňuchová 

Návšteva 5.C v bardejovskej knižnici  

 

Piataci v bardejovskej knižnici 
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  O nevšednú akciu v ZŠ Raslavice sa postarala Mgr. Anna 

Vrabľová. Začudovanie a údiv sa zračil na tvárach mnohých, keď si 

prečítali plagát na dverách školy, ktorý pozýval na tvorivú dielňu – 

Lepenie a písanie ikon. V našich končinách dosť neobvyklá činnosť, keďže 

v najbližšom okolí nie je grécko-katolícka farnosť. V Tročanoch je síce 

unikátny starý drevený kostol aj s ikonami, ale mnohí v ňom neboli. 

       O ikonách nám prišiel porozprávať grécko-katolícky bohoslovec 

Maroš Petrík z Kružľova so svojimi kamarátmi. Všetko bolo pre nás 

zahalené rúškom tajomstva a my sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí: 

pred začiatkom písania ikon sa modlí určitá modlitba, podrobne sa 

rozoberá obrázok, aké sú na ňom detaily, čo nám chce povedať, lebo 

ikona je akoby jednou stránkou zo Svätého Písma. Ikona sa píše 

zosvetľovaním od najtmavšieho miesta po najsvetlejšie. Keď pozeráme 

na ikonu mali by sme mať pocit, že sme blízko, že sme tam, že sme 

vtiahnutí do deja udalosti. Boli sme oboznámení s vyobrazením Krista i 

Bohorodičky na ikone. Tiež nám boli podrobne vysvetlené časti 

ikonostasu. Ozaj, viete ako sa na naše územie ikony dostali? Priniesli ich 

so sebou Konštantín a Metod. 

       Priatelia Maroša Petríka, ktorí sa venujú ikonopisectvu, 

predviedli ozajstné písanie ikon. Žiaci sa rozdelili do skupín a mohli si 

toto ozajstné ikonopisectvo vyskúšať pod odborným dohľadom. 

      Po teoretickej časti prišla zaujímavejšia praktická časť. Pán 

Štefan Mačejovský vo svojej dielni narezal podklad pre obrázok, Maroš 

Petrík priniesol obrázky a dobrodružstvo v lepení ikon začalo. Ešte 

zaujímavejšie bolo, keď žiaci dostali predlohu, ktorú si sami predkreslili, 

vymaľovali, nalepili, nalakovali a odniesli domov na pamiatku.  

Teológ Curt Westmann hovorí: „Zastav sa a počúvaj, čo Boh 

Písanie a lepenie ikon 
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hovorí. Nájdi si čas premýšľať, čo chce Boh s tvojím životom, lebo záchrana spočíva v tichu a štúdiu Božieho 

slova.“ A to sa dá aj pri písaní ikon.                                                                                                                                          

Mgr. Erika Kaňuchová 

Deň narcisov 

15. apríla 2016 sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej finančnej zbierky na podporu 

onkologických pacientov a ich rodín. 

Deň narcisov je jedinečná verejno – prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už 

po 20. krát. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo 

svojom ochorení sami, že ich sa týka nás všetkých a majú našu podporu.  

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do našej zbierky.         Školská redakcia 

 

Deň Zeme 

22. apríl je dátumom, ktorý si ľudia na celom svete už takmer štyri 

desaťročia pripomínajú ako Deň Zeme. Ekologicky zameranú akciu tak ako po minulé 

roky usporiadala aj naša škola, no o pár dní skôr – 18.4. 2016 .  

Sviatok Zeme spojil v tento deň všetkých žiakov aj učiteľov a tvorivými 

aktivitami i výchovným programom s enviromentálnou tematikou ožili všetky 

priestory školy. Jedným z nich bolo aj divadelné predstavenie pre žiakov 1. stupňa s 

názvom Rozprávka z lesa či Stratený svet fyzikálnych experimentov pre žiakov 2. 

stupňa.   

Svoj vzťah k prírode a samotnému Dňu Zeme mohli naši žiaci vyjadriť 

aktívnym spôsobom pri vytváraní ekoplagátu (1.-4.roč.) i umeleckého a úžitkového 

predmetu (5.-9.roč). O tom, že žiakom naozaj záleží, ako vyzerá ich okolie, 

potvrdzovali plné vrecia odpadkov, ktoré sa im podarilo vyzbierať v najbližšom okolí 

školy. Koordinátormi celého dňa boli p. uč. A.Rákošová a p.uč. A. Cvelihárová.  

Projektovým vyučovaním, zážitkovým učením a netradičnými formami 

vyučovania majú žiaci oveľa lepšiu možnosť stotožniť sa s myšlienkou, že ochrana 

prírody a životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej 

planéty. Je zároveň príležitosťou nájsť spôsoby a naučiť žiakov žiť v súlade a v 

harmónii s touto nádhernou planétou. 

Školská redakcia 

 

 

Tvorivé dielne  
Vo vile Rákoci v Bardejovských Kúpeľoch, kde sú 

umiestnené bardejovské národopisné expozície tvorili aj žiaci 

tretích a štvrtých ročníkov. Tí si vyskúšali  servítkovú techniku a 

potom  si mali možnosť pozrieť prezentáciu krojov, výrobky 

remeselníkov z Horného Šariša, čím získali žiaci názorný obraz o 

živote predošlých generácií.         Mgr. Anna Vrabľová 
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        Narodeniny, meniny, oslavy a výlety sú momenty, na ktoré sa teší každý z nás, ale najmä my - deti. 

Prekvapenia, ktoré nám pripravia rodičia či učitelia sú pre nás nezabudnuteľnými zážitkami. A tak tomu bolo 

aj jedného dňa, keď sa v našej triede hlasovalo, ktorí 4 žiaci pôjdu do školy v prírode. Musím povedať, že 

výsledok ma príjemne prekvapil, pretože aj ja som bola jednou z tých, ktorí sa tejto akcie mohli zúčastniť. 

       Odchod do školy v prírode bol 2.5.2016. Od triednej učiteľky sme dostali zoznam vecí, ktoré sme si 

mali so sebou zobrať. Cez víkend som pomáhala mamke baliť môj kufor. 

V pondelok ráno sme sa stretli pred našou školou. Všetci natešení sme sa rozlúčili s našimi rodičmi a 

plní očakávaní sme sa vybrali do neznámeho prostredia, o ktorom sme si pozreli nejaké informácie len na 

internete. Cesta bola dlhá, ale napriek tomu sme sa v autobuse veľmi bavili. Cestou sme videli veľa 

zaujímavých vecí, jednou z nich bol i Spišský hrad. Dorazili sme do cieľa a ubytovali sa v hoteli. Na izbe sme 

boli šesť dievčat. Všetky sme boli šiestačky. Hneď v ten deň sme si išli obzrieť dedinu. Každé ráno sme mali 

rozcvičku o 8.00 a vyučovanie .  

Lenže vyučovanie neprebiehalo bežnou formou 

ako v triede, skôr išlo o dialóg medzi žiakmi a učiteľmi , 

no a potom nasledovala  prechádzka lesom. Na tretí 

deň sme išli do mesta Martin, kde sa nachádza Múzeum 

slovenskej dediny, v ktorej sa natáčala aj Perinbaba.  Po 

prehliadke múzea sme navštívili aj martinské námestie. 

Keď  sme sa vrátili na ubytovňu, mali sme siestu a 

potom sme išli na Blatnický hrad. Je to už len zrúcanina 

hradu, ale bolo tam veľmi pekne. Bol tam nádherný 

výhľad na lesy a hory. Zišli sme dole na večeru a z 

večere na ihrisko v dedine. Keď sme sa vrátili, tak všetci 

boli unavení z náročného dňa a išli spať. Štvrtok bol oddychový deň a na vyučovaní s pánom učiteľom  

Karolom sme sa vybrali  do lesa. Prešli sme cez rieku a zosobášili sme pána učiteľa s medvedicou, ktorá sa 

volala Margitka Besná. Večer sme mali opekačku  a všetci sme sa na nej výborne zabávali. V piatok 

dopoludnia sme mali ešte vyučovanie. Poobede sme si zbalili kufre a nastúpili do autobusu s cieľovou 

stanicou – Raslavice. Cestou sme sa zastavili aj na Spišskom hrade.  

Po dlhej ceste sme konečne  dorazili do Raslavíc . Bola to úžasná škola v prírode, vďaka ktorej sme 

opäť raz spoznali zaujímavé miesta na Slovensku a obohatili sa o nové poznatky i skvelé zážitky, ktoré v nás 

rezonujú dodnes. 

Laura Salokyová, VI. B 

 

Škola v prírode - Blatnica 
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Knižnica Slniečko 
Dňa 9.5.2016 sme žiaci 5.A navštívili knižnicu Slniečko, ktorá sídli na Hlavnej ulici v Prešove. Je to 

špecializovaná na detskú beletriu a náučnú literatúru pre deti a o deťoch. Pani knihovníčka nás privítala a 

zaviedla do miestnosti, kde sa nachádzajú rôzne knihy. Tie sú zoradené do rôznych skupín a majú svoje 

čísla. To preto, aby sa dali ľahšie pohľadať. V knižnici sa organizujú aj rôzne podujatia. Ak si dohodnete 

stretnutie, tak môžete sa stretnúť so spisovateľkou Gabrielou Futovou. Je autorkou detských rozprávok.  

Knižnica je zaujímavá kresbami a peknými bábkovými postavami. Boli sme v miestnosti, ktorá sa 

nazýva Rozprávková krajina, kde sa dajú pozerať rozprávky. Je to knižnica, kde si je z čoho vybrať a osloví 

nielen deti, ale aj dospelých. Mesto Prešov má aj rôzne historické pamiatky, ktoré sme si pozreli.  

Tento deň nás obohatil peknými zážitkami a zaujímavými informáciami.  

Lenka Palšová, V.A 

 

 

 

Dňa 11.mája 2016 sa žiaci 7.ročníka spolu s učiteľmi M. Čuhovou, V. Salokym a G. Modrákovou- 

Klimkovskou zúčastnili na premietaní filmu v Bardejovských Kúpeľoch.                                                                                  

Film mal názov India- všetky farby Orientu. Bol o zvykoch, tradíciách, kultúrach a bežnom živote v 

Indii. Po skončení dokumentu  žiaci kládli 

moderátorom rôzne otázky a tí s chuťou 

odpovedali, aké rôzne situácie prežili počas troch 

mesiacoch, ktoré tam strávili. 

Okrem premietania filmu spoznali aj rôzne 

pamiatky v Bardejovských Kúpeľoch, pozreli si 

kúpeľné domy i ten, ktorý navštívila cisárovná Sisi.  

   Žiakom sa takto strávený deň páčil, pretože 

opäť sa dozvedeli zaujímavé informácie a získali aj 

iný pohľad na svet.  

Otília Kočambová, VII.C 

India – všetky farby Orientu 
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Výmenný pobyt učiteliek anglického jazyk v ZŠ Troubky 
 

V dňoch 16. -  20.5. 2016 sa p. učiteľky B.Mačáková a B. Zlacká zúčastnili výmenného pracovného 

pobytu v družobnej škole Troubky nad Bečvou. Tentokrát to bolo venované anglickému jazyku.  

V škole nás veľmi milo privítali. Pani učiteľka Mačáková sa podieľala na výučbe anglického jazyka a 

dejepisu na 2.stupni p. učiteľa Zlacká nielen anglického jazyka v 3., 4.  5. ročníku, ale aj v 1. a 2. ročníku na 

hodinách češtiny, kde sme porovnávali český a slovenský jazyk. Pani učiteľka Zlacká sa taktiež zúčastnila aj 

na hodine výtvarnej výchovy v 2.A, kde vznikli veľmi pekné práce na tému „Zakvitnutá lúka.“ 

Poobede sme mali vždy nejaký program, navštívili sme zámok v Tovačove či pekné historické mesto 

Kroměříž. Zúčastnili sme sa aj nácviku tanečného súboru Hanák. Pozreli sme si film „Jak básnici čekaj na 

zázrak.“ V piatok sme oslávili spolu s deťmi MDD, počas ktorého žiaci videli sebaobranu, výcvik psov a 

absolvovali i turnaj v šípkach. 

Po skončení tejto akcie sme sa s našimi milými kolegami z Troubiek rozlúčili a teraz sa tešíme na ich 

návštevu u nás. 

Mgr. Beáta Zlacká  

 

 

Prednáška o nebezpečenstve drogových závislostí 
 

Dňa 19. mája 2016 sa pod záštitou občianskeho združenia Slovensko bez drog konala v našej škole 

protidrogová preventívna prednáška o nebezpečenstve drogových závislostí, ktorú zorganizovala PhDr. Oľga 

Guľová. Žiaci sa pútavou a zážitkovou formou oboznámili s hodnotnými informáciami a dôležitými faktami, 

ktoré súvisia s nebezpečenstvom užívania drog. Žiaci sa dozvedeli, akým spôsobom drogy poškodzujú naše 

telo i ovplyvňujú zmýšľanie, ba aj hodnotový rámec drogovo závislých či ich okolie. 

      Občianske združenie Slovensko bez drog má za sebou veľké množstvo prednášok. Sme veľmi radi, 

že i naša škola patrí k tým, ktorým nie je ľahostajná vážna a neustále aktuálna téma Drogy, drogová 

závislosť.  

Školská redakcia 

 

 

Maľovanie na tričká 
24. máj 2016 bol pre nás šiestakov nezvyčajný. Do školy 

sme prišli bez školských tašiek a namiesto nich sme mali ruksaky, 

v ktorých boli biele tričká. Pani učiteľky Mgr. Cvelihárová, Mgr. 

Zlacká a Mgr. Staničárová si nás o 8.30 vyzdvihli a pobrali sme sa 

do Bardejovských Kúpeľov,  kde nás už čakala p. Zlacká. V 

Rákocihe vile mala pre nás pripravené potreby na maľovanie a hneď nám prakticky ukázala maľovanie na 

textil. Každý z nás si voľnou rukou alebo podľa šablóny vymaľoval tričko podľa vlastného návrhu. Po 

ukončení tejto tvorivej aktivity sme mali čas aj na prechádzku po Bardejovských Kúpeľoch. 

Domov sme sa vracali natešení, nielen z pekne prežitého dňa, ale aj zo svojich vlastných výtvorov. 

 

Marianna Mikulová VI.B 
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Dňa 25.5.2016 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili fyzikálnej exkurzie s názvom „Fyzika hrou“. Celé 

dopoludnie sa nieslo v duchu myšlienky Jána Amosa Komenského: „ Hra je radosť. Učenie pri hre je 

radostné učenie.“ Cieľom tejto exkurzie bolo vyvrátiť  názor žiakov, že fyzika je neatraktívny či nudný 

predmet. Naopak, prostredníctvom  hry sme chceli u žiakov vzbudiť záujem a ukázať im, že vďaka 

fyzikálnym poznatkom sa môžu aj  poriadne zabaviť.  

                 V ranných hodinách sme sa presunuli do Košíc. Navštívili sme  tam zábavno-technické centrum 

Steel Park. Hneď pri vstupe do areálu nás očarilo krásne upravené prostredie a vkusne zrekonštruované 

staré budovy. Steel Park je výsledkom aktívnej spolupráce spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a troch 

vzdelávacích a vedeckých inštitúcií - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P. J. Šafárika a Slovenskej 

akadémie vied. Expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s vyše 50 exponátmi. Vyskúšali sme si 

takmer všetky interaktívne exponáty. Niektorí si odskúšali svoju schopnosť sústrediť sa, iní zase otestovali 

silu magnetov, vytvorili si magnetických ježkov, zahrali si magnetický futbal, či navštívili 3D kino. Steel Park 

ponúka okrem hrania s exponátmi aj možnosť navštíviť kreatívnu fabriku. Samozrejme, využili sme i túto 

možnosť. Žiaci sa rozdelili do skupín a navštívili laboratóriá, kde pracovali ako vedci a riešili dva problémy. 

Ich prvou úlohou bolo opraviť rozbitý Galileov teplomer. Podarilo sa. Mnoho žiakov si zážitky z dnešného 

dňa chcelo zvečniť prostredníctvom fotografie.  No, vedeli by ste ako odfotiť pohybujúci sa objekt? Tak i na 

túto otázku by vám už vedeli zodpovedať absolventi tejto exkurzie. Prostredníctvom týchto tém si žiaci 

zopakovali poznatky z termiky a optiky a preverili svoje praktické zručnosti.  

V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do Prešova. Ďalšou našou zastávkou bola Laser pulsar aréna. 

Všetci sme tam vstupovali so strachom. Adrenalín stúpal. Atmosféra hustla. Svetlo ubúdalo. Ocitli sme sa v 

tme. My, optický prístroj a laserové lúče. A potom všetkom nastala eufória. Červené tváre a radosť v očiach. 

Boj o ďalšiu hru. Aj takéto dojmy v nás zanechala táto aktivita. Žiaci sa dozvedeli nové informácie o 

laseroch. Odpozorovali vlastnosti svetla, o ktorých sa učili na hodinách fyziky a zároveň sa vyšantili do 

sýtosti.  

              Bolo to naozaj pekne strávený deň. Myslím si, že Komenského myšlienku sme naplnili do bodky. 

Učili sme sa  a zároveň hrali. V ten deň by radosť v očiach a nadšenie zdolali i tie najťažšie fyzikálne úlohy. 

Verím, že i týmto spôsobom sme žiakov presvedčili o tom, že fyzika môže byť naozaj hravá. Už teraz sa 

teším na podobné akcie. 

Mgr. Lenka Kohútová 

Fyzikálna exkurzia 
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Slovensko je jednou z najmalebnejších krajín Európy. Leží priamo v jej srdci. Vyniká nesmierne 

pestrím prostredím. Malebné zákutia s množstvom fauny a flóry v každom ročnom období vytvárajú 

čarovnú scenériu. 
 Človek zastane, zatvorí oči, zatají dych, započúva sa do šumenia hory či spevu škovránka a nevie sa 

nabažiť toho slastného pocitu. Večer, keď sa slnko kloní k obzoru a farby sú ako zamatové, sú kopce, 

kopčeky i vŕšky najpôvabnejšie. A keď sa mesiac zdvihne zo svojej kolísky a vypláva na tmavú pláň oblohy, 

obklopí sa hviezdami a jeho oko vysiela strieborné pohľady na polia, stráne, príkre steny i strminy, je to ako 

tichá pieseň, čo zaznieva do spánku, do božského ticha a pokojnej noci.  „Jak miloval Pán Búh tenhle kraj, 

když takovou krásu mohl mu dát...“(Jan Nedvěd). 

       Žiaci navštevujúci evanjelické náboženstvo sa v dňoch 26. a 27. mája 2016 zúčastnili exkurzie – 

Potulky za históriou a krásami Spiša, Liptova a Oravy. Zlatisté lúče slnka prebúdzali všetko k životu a my plní 

očakávania sme nastúpili do autobusu. Za Sabinovom autobus po serpentínach stúpal vyššie a vyššie a 

vyššie až ta k nebesám, čo nám  pripomínalo nábožnú pieseň: „K Tebe, ó Bože môj, bližšie v Tvoj stan!“.  

Prvou zastávkou bola vysoko položená malá malebná dedinka Brutovce, so 100 obyvateľmi v nadmorskej 

výške 850 m.n.m., kde nadšený folklorista Michal Smetanka vlastní unikátnu zbierku aerofónnych nástrojov. 

Má ich okolo 800 z celého sveta a sám ich aj vyrába. Privítal nás v zrekonštruovanej dobovo zariadenej 

drevenici a previedol nás históriou vývoja píšťal. Výklad okorenil hrou na jednotlivé píšťaly a spevom 

ľudových piesní. Z Brutoviec sme išli smerom na Repáše a z planiny nad touto obcou bol Spišský hrad tááá-

kýto maličký. Nasledujúca zastávka bola v rázovitej podtatranskej obci Važec, kde sme navštívili Galériu 

akademického maliara Jána Hálu, ktorému táto obec tak učarovala, že maľoval jednoduchý pospolitý ľud v 

kroji až do svojej smrti. Pani sprievodkyňa v dobovo zariadenej drevenici, kde maliar žil, vzala kúdeľ, začala 

Potulky za históriou a krásami Spiša, Liptova a Oravy 
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priasť a popri tom spievať: „Priadme, že len priadme jedna napred druhej, spriadajme myšlienky do tej niti  

dlhej“ . Tak ako kedysi na priadkach.  

      Druhá zastávka bola v Liptovskom Mikuláši. V tomto meste sa písali národno-kultúrne, cirkevné i 

politické dejiny národa. Tu sa nahromadilo nadpriemerné množstvo ducha, ktoré zákonite muselo zahorieť. 

Vďaka aktívnemu slovenskému kultúrnemu podhubiu a silným osobnostiam sa 26. – 28. augusta 1844 na 

evanjelickej fare uskutočnil historický počin. Stretli sa tu kňazi, učitelia, remeselníci, zemania i študenti bez 

rozdielu vierovyznania a stavu a založili celonárodný osvetový spolok Tatrín. „Trojhviezdie“ Štúr, Hurban, 

Hodža sa stalo nositeľom najkrajších ľudských vlastností, túžob a ideálov. Na treťom sedení Tatrína sa 

vyriešili kompromisom sporné stanoviská týkajúce sa pravopisu medzi štúrovcami a bernolákovcami. Aj my 

sme sa započúvali do odborného výkladu v expozícii spolku Tatrín. 

     Potom sme sa presunuli do Múzea Janka Kráľa, kde sme si vypočuli výklad o zbojníkovi Jurajovi 

Jánošíkovi, pretože v tomto roku si pripomíname 300 rokov od popravy legendárneho zbojníka. Najviac nás 

zaujala mučiareň, kde bol podrobený výsluchu. V prvý deň súdu odpovedal na otázky zástupcov Liptovskej a 

Trenčianskej stolice. V druhý deň súdu ho podrobili trpnému vypočúvaniu, ktoré bolo spojené s mučením. 

Mučenie spočívalo v postupnom spaľovaní pokožky, v zapichovaní žeravých hrotov pod nechty, v drvení 

údov a končilo sa natiahnutím na škripec, pričom mučenému roztrhávali šľachy v údoch.  

       Deň sa chýlil ku koncu a my sme prichádzali do čarokrásneho rozprávkového kraja – na Oravu. V 

Jasenovej sme sa zastavili v rodnom dome Martina Kukučína. Boli sme udivení jeho sochou v nadživotnej 

veľkosti. Niektorí ho pohladkali po ruke, iní sa vyštverali až na kolená. Jasenovský kostol nás ohúril svojou 

veľkosťou a hľadali sme v ňom skryté znaky a symboly kresťanstva a našej cirkvi. Z Jasenovej sme putovali 

do Istebného, kde je drevený artikulárny kostol. V podaní pani farárky sme si vypočuli históriu kostola i 

cirkevného zboru. Po dni plnom informácií a cestovania sme slastne zaspávali na fare v Istebnom, pod 

oravským nebom.  

     V piatok skoro ráno sme pocítili, aké je oravské podnebie, keď sme sa zobudili do studeného rána. 

Naše potulky pokračovali v Múzeu Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Fascinujúco na nás 

pôsobila zbierka osobných predmetov básnika, ktoré darovala jeho manželka. Z Dolného Kubína sme išli na 

Oravský hrad. Po otvorení hradnej brány sa nám naskytol úžasný pohľad na vysoké mocné bralo, na ktorom 

hrad vyzeral ako nedobytné orlie hniezdo. S týmto hradom sa spájajú 2 osobnosti, ktoré si my evanjelici 

vážime. Bol to palatín Juraj Thurzo, veľký ochranca evanjelickej cirkvi a Juraj Tranovský, evanjelický farár, 

tvorca českých a latinských duchovných piesní a modlitieb. Po bitke na Bielej hore ho vyhnali z Moravy. 

Odišiel na Slovensko, kde pôsobil v Oravskom Podhradí.                                                                                                                                                                                   

Keď sme vystúpili na najvyšší bod prehliadky exteriéru hradu a pozreli sa na okolie a prírodu, tento pohľad 

evokoval v nás biblickú udalosť, keď satan vyviedol Ježiša na najvyšší vrch a povedal Mu: „Toto všetko ti 

dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať.“  Po 330 schodoch výstupu a 330 schodoch zostupu z hradu nám 

dobre padlo občerstvenie v bufete.  

       V Múzeu oravskej dediny v skanzene v Zuberci bola zábava nad zábavu.  Toto múzeum predstavuje 

oravskú dedinu v minulosti. Každú stredu a piatok je program pre školy – Zahrajme sa ako kedysi. Cieľom 

tohto programu je stráviť v múzeu čas tak, aby sa deti dozvedeli o tom, ako na takej dedine ľudia žili, aby si 

vyskúšali zručnosti, ktoré potrebovali, aby sa zahrali ako kedysi. Bolo pripravených viac ako 10 stanovíšť s 

rôznymi aktivitami. Dostali sme tabuľku, do ktorej sme dostávali pečiatku za každú zvládnutú aktivitu. My 

sme absolvovali stanovištia: podmaľba na skle, škola, výroba plátna a súkna, hrnčiarstvo, drotárstvo, výroba 

sviečok, rezbárstvo, príroda TANAPu, keramika, hry, tkanie, mlátenie obilia, mletie obilia, Po absolvovaní 

programu sme sa zastavili v pokladni, kde na nás čakala sladká odmena. Predstavte si, že tkanie nám 
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ukazovala pani, ktorá si zahrala v rozprávke Sedem zhavranelých bratov a Marek Novotný ju spoznal hneď 

pri vstupe do drevenice.  

   Naše putovanie sa končilo v prekrásnej prírodnej scenérii Slanického ostrova umenia uprostred 

Oravskej priehrady, kde sú lokalizované stále expozície tradičného ľudového umenia zo zbierok Oravskej 

galérie. Z piatich osád, ktoré navždy zmizli pod vodou priehrady v r.1953 sa ako ostrov zachovalo iba návršie 

s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorilo dominantu obce Slanica. V interiéri kostola s 

fasádou z obdobia klasicizmu je nainštalovaná expozícia „Tradičná ľudová plastika a maľba“ a v exteriéri 

ostrova vzniklo lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia. Tieto expozície sa svojou 

jedinečnosťou zaradili medzi najnavštevovanejšie kultúrne miesta Oravy aj vďaka plavbe osobnou 

motorovou loďou, ktorá premáva na ostrov z prístavu na Slanickej osade.  

     Nezabudnuteľný dojem v nás zanechala plavba popri Vtáčom ostrove. Keď sme prechádzali okolo 

neho množstvo čajok začalo škriekať a poletovalo vo vzduchu. Cítili sme sa ako pri fínskych fjordoch.  

     Slovensko je so svojím prírodným , historickým i kultúrnym dedičstvom naozaj jedinečné. Krajšej 

domoviny veru niet! Aj my sme si v autobuse zanôtili: „Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. Na 

tvojich holiach nádhery trónia v údolí šumí ľúbezný háj. Na tvojich holiach si spievali otcovia naši pracovali, 

robili. Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj.“ 

Mgr. Erika Kaňuchová 

 

 

Exkurzia siedmakov v Prírodovednom múzeu v Bardejove 
    My, žiaci 7.ročníka sme sa dňa 7. Júna 2016 zúčastnili exkurzie v Prírodovednom múzeu v 

Bardejove. Spoločne s p. učiteľkou Vavrekovou, p. učiteľkou Kohútovou a p. učiteľkou Cverihárovou sme si 

mohli prezrieť skameneliny, fosílie, vypreparované zvieratá, hmyz a vylisované  rastliny. Mali sme možnosť 

si zopakovať a upevniť učivo z nižších ročníkov nielen názorne, ale aj výkladom sprievodkyne.  Oboznámili 

nás, na ktorom území severovýchodného Slovenska sa vystavené druhy môžu pohybovať. Múzeum 

vystavuje aj meteorit z obce Lenartov. Expozícia bola rozdelená na rôzne prírodné spoločenstvá.  

   Myslím, že táto návšteva každého z nás zaujala a strávili sme spoločne jeden pekný slnečný deň. 

Simona Palšová, VII.C 
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Chceme vedieť viac a byť najlepší 
V duchu hore uvedeného hesla, s cieľom motivovať žiakov ku kvalitnejším výchovno-vyučovacím 

výsledkom Základná škola v Raslaviciach, jeho školské metodické oddelenie a občianske združenie MODRÝ 

MOTÝĽ fungujúce pri škole, uskutočnili I. ročník školskej SÚŤAŽE O NAJLEPŠIU TRIEDU A NAJLEPŠIEHO ŽIAKA 

v 4. až 9. ročníku ZŠ Raslavice. Priebeh súťaže: október 2015 – máj 2016.  

             Súťaž mala šesť kôl a pozostávala z riešenia testových úloh a praktických činností zo všetkých 

predmetov základnej školy. Obsah úloh presahoval rámec učebných osnov základnej školy. Testové úlohy 

riešili súťažiaci z týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, dejepis, 

vlastiveda, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, geografia, prírodoveda, biológia, fyzika, 

chémia, hudobná výchova a výchova umením.   Praktické činnosti žiaci realizovali v predmetoch výtvarná 

výchova, informatická výchova, technická výchova a telesná výchova. Zhotovené žiacke práce – výrobky boli 

vystavené v priestoroch školy. V šiestich kolách súťažili trojčlenné družstvá za jednotlivé triedy 4. až 9. 

ročníka, ktoré delegovali triedni učitelia. V  I. až VI. kole bolo 628 účastníkov, z toho 235 žiakov bolo 

bodovaných, najlepší žiak 81 bodov z 97 možných.  

Víťazmi v 4. ročníku ZŠ Raslavice sa stali títo žiaci: 

1. miesto: Kristián KOPČÍK, 4. A 

2. miesto: Adrián PAĽA, 4. A 

3. miesto: Nina VASIČKANINOVÁ, 4. A 

Víťazmi v 5. až 9. ročníku sa stali títo žiaci: 

1. miesto: Aneta SALOKYOVÁ, 6. B 

2. miesto: Ivan KMEC, 9. A       PaedDr. Mikuláš Denis 

 

 

 

 

Návšteva miestnych podnikov  -  KOVO , RAKYSTAV 
Žiaci siedmeho ročníka sa 17.6.2016 v rámci technickej výchovy zúčastnili exkurzie v tunajších 

podnikoch  Kovo a Rakystav. Mali možnosť  oboznámiť sa s technológiou výroby plastových okien , výrobou 

pascí na odchyt rôznych živočíchov a na píle videli, ako sa z obyčajného kmeňa stromu režú hranoly a 

pripravujú sa na ďalšie spracovanie.              Školská redakcia 
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Výlety žiakov 
Jún je nielen mesiacom napovedajúcim blížiaci sa koniec školského roka, ale pre našich žiakov je aj 

časom školských výletov. A tie už mnohé triedy so svojimi triednymi učiteľmi absolvovali. Tretiaci a štvrtáci 

sa vybrali splavovať Dunajec a pozreli si aj kartuziánsky kláštor v obci Červený Kláštor, bardejovskú kalváriu 

navštívila VIII.B, dva dni v Lipovci strávila VIII.A, VI.A si užila slnečný deň na kúpaliska Delňa, V.C sa vybrala 

do Bardejovských Kúpeľov, kde absolvovala tvorivé dielne, navštívila skanzen a poprechádzala sa po 

kúpeľoch, V.B strávila jeden v AquaCity v Poprade. 

Na záver možno povedať, že naši žiaci a ich triedni učitelia si vyberajú nepochybne zaujímavé 

destinácie výletov, vďaka ktorým spoznajú nové miesta a zažijú pekné okamihy.  

Školská redakcia 

 

 

 

Rozlúčka s deviatakmi 
Školský rok vrcholí – svedčia o tom už tradičné udalosti v živote našej školy – medzi nimi 

i rozlúčkový večierok deviatakov. 16.jún 2016 bol ich veľkým dňom, lúčili sa s triednymi pani 

učiteľkami a ostatnými vyučujúcimi i pracovníkmi školy.  

Títo deviataci sa však svoje kultúrne číslo rozhodli zrealizovať na netradičnom mieste, a to 

v divadelnej sále Kultúrneho domu v Raslaviciach. Približne od 15. hodiny sa do týchto priestorov  

začali schádzať všetci pozvaní, medzi ktorými nechýbali aj rodičia našich deviatakov. Pri vstupe 

nás obdarovali peknou kvetinkou, sladkosťou a usadili na určené miesto. Program otvorili 

moderátori večera, ktorí vystúpili so slovami vďaky, uvedomujúc si pri tom, že spoločná päťročná 

cesta sa práve končí. Po týchto slovách si deviataci prizvali do svojho programu aj niektoré pani 

učiteľky a pánov učiteľov, ktoré ocenili v kategóriách najsympatickejší, najvtipnejší, 

najelegantnejší a najústretovejší učiteľ. Víťazných učiteľov odmenili diplomami a posadili si ich do 

horúcich kresiel, kde sa s nimi i porozprávali. Súčasťou programu boli aj tanečné predstavenia 

v podaní šikovných tanečníc – deviatačiek či vtipné i spomienkové prezentácie zo života tried 

deviatakov. Záver programu umocnili múdre, dojímavé a povzbudzujúce slová pani zástupkyne 

Viery Pelákovej. Zároveň sa deviataci poďakovali aj režisérovi rozlúčkového predstavenia, 

Martinovi Bašistovi. I keď rozlúčky bývajú smutné, treba sa riadiť heslom: „ Tam, kde sa niečo 

končí, súčasne niečo nové začína.“ Táto rozlúčka zďaleka neskončila kultúrnym vystúpením, ale 

pokračovala skvelou zábavou v školskej jedálni, kde sa všetci žiaci i učitelia príjemne zabávali 

i vyšantili na tanečnom parkete. 

Všetci vám želáme veľa úspechov so želaním, aby vás každé obzretie späť v živote tešilo! 

Školská redakcia 

 

 

14 

http://www.zsivor.sk/old/index.php?option=com_rsgallery2&page=inline&id=6219&catid=245&limitstart=64


 

3. číslo Zo života školy 2015/2016 

 

MDD 
Prvého júna to na našej škole skutočne žilo. S prvými rannými lúčmi sme sa vybrali na ihrisko pred 

kultúrny dom, kde nás čakala oslava NÁŠHO DŇA.  

Pani učiteľky a žiaci zo žiackeho parlamentu zorganizovali pre našich žiakov deň tanca. Práve v tento 

deň sa naša škola pokúsila vytvoriť nový slovenský rekord v belgickom tanci. Belgický tanec je známy najmä 

v Európe. Poznajú ho malí i veľkí. Práve tanec je jedna z možností, kde sa ľudia dokážu zabaviť, spoznať, ale 

aj vzájomne komunikovať. Do pokusu o prekonanie rekordu bola zapojená celá škola. Učitelia so žiakmi 

nenechali nič na náhodu a na podujatie sa poctivo pripravovali. V rytme belgického tanca sa žiaci na ihrisku 

vlnili niekoľko minút. Tie plné ladných pohybov stačili na to, aby bol nový slovenský rekord na svete. 

Belgický tanec sa úspešne odtancoval s počtom žiakov 423. Svedkom pokusu bol viceprimátor Raslavíc  

Ing.Peter Paľa a pracovníčka Obecného úradu v Raslaviciach, ktorí  dohliadali na priebeh ustanovujúceho 

rekordu a zároveň potvrdili a osvedčili jeho bezproblémový priebeh. 

Nikto z nás nepochybuje, že to bol deň plný zážitkov, zábavy a dobrej nálady.  

Už teraz sa tešíme na oslavy MDD o rok. 

Školská redakcia 

 

 

Návšteva botanickej a zoologickej záhrady 
 

8. júna 2016 sme sa s p.uč. Vavrekovou a  p.uč. Mačákovou vybrali do Košíc, kde sme navštívíli 

botanickú a zoologickú záhradu. Cestovali sme asi hodinku. Po príchode sme sa rozdelili na dve skupinky. 

Prvá šla na prehliadku botanickej záhrady, kým my sme si poobzerali krásne vyliahnuté motýle. Po chvíli 

sme sa vymenili. Na prehliadke sa mi najviac páčili malé ovocné stromčeky a úchvatné kaktusy. Potom sme 

navštívili košickú ZOO a niektorí si boli pozrieť aj DINO Park. V ZOO nás najviac zaujali lamy, lenivá levica 

a obrovský medveď. 

Na výlete sme zažili veľa zábavy a dúfame, že si to niekedy zopakujeme. 

Katarína Kmecová, VI.B 

  

 

Exkurzia Wadowice - Osvienčim 
   

17. jún  bol dňom, na ktorý sme sa už dlhší čas tešili, pretože si pre nás p. uč. B. Mačáková a p. uč. 

Raceková  pripravili exkurzno-poznávací zájazd do Wadowíc a Osvienčimu. 

Vyrážali sme o ôsmej ráno a po štyroch hodinách cesty sme boli na mieste. Deň sa pre nás začal 

prehliadkou rodného mesta pápeža Jána Pavla II. Zastavili sme sa pri jeho rodnom dome a  prezreli sme si aj 

celé námestie. Mestečko je charakteristické prívetivou atmosférou a pekne upraveným centrom. 

No pred nami bol ešte jeden dôležitý bod nášho programu, a to prehliadka koncentračného tábora 

v  Oswienčime. A slová: „Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“, sa nám naozaj potvrdili. Preberanie učiva na 

hodinách dejepisu o vojnových zločinoch páchaných na bezbrannom obyvateľstve a vedomosti o hrôzach 2. 

svetovej vojny neboli dostatočné na to, aby sme si v plnej miere dokázali predstaviť skutočnú situáciu. V 

tábore dochádzalo k systematickému vyvražďovaniu Židov, ktorí boli za týmto účelom deportovaní 

nacistami z mnohých európskych krajín. Vyhaslo tu vyše milióna ľudských životov. So zatajeným dychom 
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sme počúvali rozprávania sprievodcu, ktorý, okrem faktov, pútavo opisoval osudy väznených ľudí. Mnoho 

iných drobností, detské topánky, oblečenie či desivé fotografie zúfalých väzňov, nás prinútili zamyslieť sa 

nad nezmyselnosťou predsudkov voči iným rasám, náboženstvám. 

Na sklonku dňa sme sa plní emócií a nezabudnuteľných zážitkov, možno s iným pohľadom na 

minulosť, vracali naspäť do Raslavíc. Takéto exkurzie nám výrazne obohacujú naše vedomosti a potvrdzujú, 

že teória preberaná v škole je úzko prepojená s našimi dejinami, našou prítomnosťou, ale aj budúcnosťou. 

Školská redakcia 

 

Spoznávame Áziu – chuťou vôňou, bádaním a hrou 

 
Dňa 17. júna 2016 sa v VII.C uskutočnil projektový deň venovaný najväčšiemu a  najľudnatejšiemu 

svetadielu – Ázii.  

Na tento deň sme sa pripravovali celý týždeň, kedy sme si triedu vhodnou výzdobou skrášlili 

v ázijskom štýle. Na stenách nechýbali „ budhistické“ vlajočky s našimi želaniami. Zadnú stenu v triede 

zdobil Veľký čínsky múr, ktorý sme namaľovali kriedou. Na stenách nechýbali obrazy osobnosti, prírodných 

a kultúrnych pamiatok, ktoré sú pre Áziu typické.   

Celý deň – 6 vyučovacích hodín sme v triede pracovali v skupinách na rôznych úlohách. Jednou 

z nich bolo skladanie Origami – je to staré japonské umenie skladanie papiera. Niektorých z nás chytila hra 

Tangram – čínsky hlavolam v ktorom je potrebné poskladať obrázok zo 7 geometrických tvarov . Žiakom sa 

veľmi páčila aplikácia, ktorá bola nainštalovaná v tabletoch, ktoré počas dňa mohli používať. No a ten, kto 

má rád hlavolamy, si mohol hlavu potrápiť na hre Sudoku. Týmto aktivitám sme sa venovali na prvých troch 

hodinách. Na štvrtej hodine sa žiaci dozvedeli viac o zemetraseniach, o príčine ich vzniku, o miestach na 

našej Zemi, kde sa najčastejšie vyskytujú a o dôsledkoch, ktoré nastanú po ich vzniku. Piata hodina bola asi 

pre nás všetkých najzaujímavejšia - skúsili sme jesť ryžu čínskymi paličkami a ochutnali sme niekoľko druhov 

ázijských čajov. 

Na poslednej, šiestej hodine, sme zhodnotili celý deň a zopakovali si čo sme sa naučili 

prostredníctvom krátkeho kvízu, ktorý rozhodol o víťaznej skupine. Cieľom dňa nebolo vyhrať, ale dozvedieť 

sa niečo nové -„tak trochu inak“ – chuťou, vôňou, bádaním a hrou.  

PaedDr. Michala Čuhová 
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Exkurzia v Prešove 
16. júna 2016 sa niektorí žiaci siedmych ročníkov zúčastnili exkurzie a navštívili evanjelické kolégium 

a  synagógu v Prešove. Okrem peknej dvorany so zaujímavým kazetovým stropom nás nadchla obrovská 

knižnica s množstvom vzácnych historických, z ktorých študovali i takí významní dejatelia ako P.O. 

Hviezdoslav, Jonáš Záborský, M.M. Hodža a iní. V pozícii učiteľov v tomto kolégiu  pôsobili i J.A. Komenský, 

Ján Rezík či Eliáš Ladiver. 

Z kolégia naše kroky viedli do ortodoxnej synagógy, postavenej v roku 1898. Je to dvojpodlažná 

budova bez veží. Bohato zdobené interiéry s plne zachovaným inventárom patria k najatraktívnejším 

židovským pamiatkam na Slovensku. Stavba sa dodnes využíva ako modlitebňa. V ženskej galérii je 

inštalovaná tzv. Barkányova zbierka judaík - expozícia Múzea židovskej kultúry. Okrem synagógy si žiaci 

prezreli i ďalšie pamiatky mesta Prešova: rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša, evanjelický chrám sv. 

Trojice, súsošie Immaculaty  i pamätnú tabuľu prešovských jatiek. 

Bola to zaujímavá exkurzia, ktorá nás obohatila o veľa nových a zaujímavých informácií. 

Školská redakcia 

 
 
10  ROKOV  OBVODNEJ  MATEMATICKEJ  A FYZIKÁLNEJ  
SÚŤAŽE 
 
              Kedysi sa hovorilo, že logické myslenie rozvíja štúdium gréčtiny a latinčiny.  Rovnako dobre 
môžeme túto výsadu prisúdiť aj slovenčine alebo dejepisu. Všetky tieto výroky sú rovnako pravdivé 
či nepravdivé, lebo každá aktivita človeka môže rozvíjať jeho logické myslenie. Nezávisí ani tak od 
toho, čoho sa táto aktivita týka, ale od spôsobu, ako ju človek uskutočňuje.  
              Existujú, samozrejme, oblasti, ktoré sú v tomto smere priaznivejšie a iné, ktoré sú menej 
priaznivé. Tak činnosť riešenia šachovej úlohy má určite lepšie „dispozície“ na rozvoj logického 
myslenia ako napríklad behanie po atletickej dráhe. Z toho pohľadu má matematika a fyzika pre 
rozvoj logického myslenia najlepšie „dispozície“ spomedzi všetkých vyučovacích predmetov. Tým 
väčší by potom bol priestupok, keby tieto dispozície nevyužívala. Radosť z logického myslenia, 
z pekných myšlienkových konštrukcií, prekvapivých vzťahov či duchaplných „fígľov“ by mala 
prestupovať myseľ každého učiteľa matematiky a fyziky. Z toho miesta sa totiž najľahšie 
transplantuje do myslí žiakov. 
               Základná škola v Raslaviciach, jej školské metodické oddelenie a občianske združenie 
MODRÝ MOTÝĽ fungujúce pri škole, už 10 rokov realizuje naplnenie hore uvedeného obsahu 
organizovaním Obvodnej matematickej a fyzikálnej súťaže. Za desať rokov do uvedenej súťaže sa 
zapojilo viac ako 800 žiakov 4. až 9. ročníka z týchto ZŠ: Raslavice, Malcov, Kružlov, Kurima, Hažlín, 
Bardejov – Vinbarg, Hertník, Osikov, Janovce a ZŠ Troubky z Českej republiky.  
               V tomto školskom roku sa do matematickej súťaže zapojilo 99 žiakov 4. až 9. ročníka a do 
fyzikálnej súťaže 15 žiakov 8. a 9. ročníka z týchto základných škôl: Raslavice, Bardejov – Vinbarg, 
Hažlín, Malcov, Hertník a Janovce. 
                Obvodného kola matematickej súťaže sa zúčastnilo 43 žiakov – úspešných riešiteľov I. až 
III. kola súťaže. Víťazmi sa stali v kategórii žiakov 4. ročníka: Adrián Paľa, ZŠ Raslavice, Miriam 
Majerníková, ZŠ Hažlín, Kristína Draganovská, ZŠ Malcov, Nina Vasičkaninová, Michaela Maxinová 
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a Kristián Kopčík, všetci ZŠ Raslavice. V kategórii žiakov 5. a 6. ročníka zvíťazili: Dominik Pacinda, ZŠ 
Raslavice, Nikoleta Kaščáková, Alexandra Karolová a Lívia Cundráková, všetci ZŠ Malcov, Frederik 
Čont, ZŠ Hažlín, Viktória Bľandová, ZŠ Malcov, Slavomír Obšašnik, Martin Lukáč a Šimon Homulka, 
všetci ZŠ Raslavice. V kategórii žiakov  7. až 9.ročníka víťazmi sa stali: Benedikt Kočamba a Simona 
Palšová, ZŠ Raslavice, Tomáš Kačmár, ZŠ Malcov, Laura Salokyová a Ivan Kmec, ZŠ Raslavice. 
                 Obvodného kola fyzikálnej súťaže sa zúčastnili 9 žiaci – úspešní riešitelia I. až III. kola 
súťaže. Víťazmi sa stali : Tomáš Kačmár, ZŠ Malcov, Dorota Porubská, ZŠ Bardejov – Vinbarg 
a Krtistína Svíteková, ZŠ Raslavice. 
                 Starostlivosť o nadaných a talentovaných žiakov v prírodovedných predmetoch je 
príkladnou vizitkou každej školy. Naše poďakovanie patrí učiteľom matematiky a fyziky uvedených 
škôl, ktorí zodpovedne pracujú so žiakmi v tejto oblasti. 
 

                                                              PaedDr. Mikuláš DENIS 
                                                                            

 

 V dňoch 20.-25. júna 2016 sa žiaci našej školy spolu s partnerskou školou z Troubiek nad Bečvou 

zúčastnili spoločného  splavu na rieke Orlice v Českej republike. 

 Bývali sme v kempe v mestečku Kostelec nad Orlicí, kde sme boli ubytovaní v chatkách. Splavili sme 

približne 55 km. Každý deň sa náročnosť splavu zvyšovala, a preto  nám niekedy splavovanie prebehlo 

rýchlo, inokedy zase ťažšie a viac sme sa museli namáhať. Počas celého splavu dohliadali na nás super 

učitelia – Danka Stoláriková, Igor Karol, Alenka Jančíková, Andrea Raceková a Jaroslav Gerbery   

a ,samozrejme,  inštruktori. Našli sme  si aj nových kamarátov z Čiech. Boli sme spoznávať aj históriu hradu 

Potštejn. Splav sa nám páčil, preto sa nám domov veľmi nechcelo.  

 Ďakujeme všetkým, ktorí nám tento výlet zorganizovali, za nezabudnuteľné zážitky. 

Otília Kočambová, Vladimíra Palšová, VII.C 

Splav 

18 



 

3. číslo Rozhovor 2015/2016 

 

V predprázdninovom  letnom vydaní nášho časopisu sme sa porozprávali s p. uč. Mgr. Alenou Majdovou, 

ktorá v našej škole pôsobení už nejeden rôčik. To, že učí žiakov v špeciálnych triedach a vedie úspešný 

rozhlasový krúžok už o nej vieme, no nás zaujímalo, čo - to z jej súkromia i záľub , ktoré nám prezradila  

v nasledujúcom interviewu. 

Vizitka pani učiteľky Aleny Majdovej: 

-zvláštne znamenie- veselá kopa 

-obľúbená farba – červená, čierna 

-obľúbené jedlo- bryndzové halušky, vyprážaný karfiol a 

baklažán 

 

Redaktori:  Čím ste chceli byť ako malé dieťa? 

p.uč. A.Majdová: Ja som mala široký záber. Ale pamätám si, že som chcela 

byť vždy letuškou. No vzhľadom na moju fyziognómiu to by asi nebolo 

možné. (smiech). Keďže som bývala od malička v škole, stretávala som sa 

s učiteľmi na každom kroku, tak mi to povolanie prischlo, nakoľko aj ocko 

bol učiteľ a viedol ma nenápadne k tomu. 

Redaktori: Prečo ste si vybrali odbor špeciálna pedagogika? 

p.uč. A.Majdová:  No nebolo to spočiatku také jednoznačné, nakoľko som vysokú školu 

vyštudovala až v 40tke. No pravdepodobne ma k tomu viedla pracovná skúsenosť z detského 

domova. Stretla som sa tam pri práci vychovávateľky s rôznymi deťmi, rôznych pováh, 

charakterov, zvláštnych potrieb, tak som k tomu privoňala a už to išlo. Rozhodnutie bolo 

špeciálna pedagogika a neľutujem to. Toto zameranie ma veľmi baví a verím, že len čo to 

bude v mojich silách, budem sa snažiť pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú. 

Redaktori: Čo rada robíte vo voľnom čase?              

 p.uč. A. Majdová: No tak to je dobrá otázka. Kým som bola mladšia, robila som toho strašne 

veľa vo voľnom čase. Mala som veľa priateľov, chodili sme sa zabávať, chatovať, trampovať, 

hrala som v dvoch hudobných skupinách po svadbách a zábavách, chodili sme na rôzne 

koncerty čiže bolo to celkom pestré. No keď rôčky pribúdajú, záujmy sa menia a voľný čas 

začínam tráviť pohodovejšie, kľudnejšie. Veľmi rada relaxujem s vyloženými nohami pri 

dobrej hudbe a s knihou v rukách. Nepohrdnem ani dobrým filmom a veľmi rada robím 

ručné práce. A samozrejme taktiež rada trávim voľný čas so svojou rodinou a priateľmi. 

Redaktori: Ako sa cítite v našej škole? 
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p.uč. A. Majdová: Fajn, prešla som viacero škôl, ale táto je NAJ. Skvelé vedenie, skvelý 

kolektív, celkom fajn žiaci. Stále sa tu  niečo deje či už pre učiteľov alebo 

žiakov. Na škole sa určite nenudíme a to je fajn. 

Redaktori:  Keby ste si mohli niečo priať, čo by to bolo? 

p.uč. A.Majdová: Zdravie, zdravie, zdravie, to je teraz pre mňa to 

najdôležitejšie. Ak je človek zdravý, zvládne aj tie najťažšie chvíle 

v živote. A ak by to bolo možné, vrátila by som aspoň na chvíľu čas 

a pozhovárala by som sa s tými, ktorí už nie sú medzi nami, na ktorých si stále s láskou 

spomínam. No a v neposlednom rade si prajem, aby som vždy mala vo svojom okolí ľudí, 

o ktorých sa môžem oprieť, porozprávať sa s nimi o všetkom možnom.  

Moje najtajnešie prianie neprezradím, lebo sa hovorí, že keď by sa prezradilo, tak by sa to 

nesplnilo. 

Redaktori: Čo vám v živote robí najväčšiu radosť? 

p.uč. A.Majdová: Nakoľko som veľmi spoločenský človek, tak určite stretávanie sa 

s priateľmi a rodina. A, samozrejme, moja práca učiteľky, ktorú by som už nevymenila za nič 

na svete. 

Redaktori: Očakávané letné prázdniny sa už blížia, ako sa ich chystáte stráviť? 

p.uč. Majdová: Každé prázdniny si dávam predsavzatie, že začnem 

chudnúť.(smiech) Že je plno zeleniny, budem si chystať len všetko zdravé. 

No zatiaľ sa mi to nikdy nepodarilo. Žeby už konečne tieto prázdniny????? 

(smiech) 

Redaktori:  Čo by ste zaželali všetkým žiakom a učiteľom našej školy tešiacim sa na prázdniny 

a nášmu časopisu do budúcna?     

p.uč. Majdová: Tak žiakom želám, aby tieto prázdniny strávili čo najefektívnejšie. Pretože v  

lete nepočuť žiadnu vravu ani pohyb detí v dedine. Akoby sa všetka mládež odsťahovala na 

inú planétu a oni zatiaľ derú stoličky pri počítačoch a tabletoch. Nech ich strávia s rodinou, 

kamarátmi, v prírode, na kúpalisku, na bicykloch, na turistike a pod. Kolegom želám pravý 

opak. Kľud a psychickú pohodu. Nech si vyložia nohy hore a v tichu krásne relaxujú. No 

samozrejme na regeneráciu síl do ďalšieho školského roku nech si vyberie každý to, čo mu 

najviac vyhovuje. Ja by som šla k moru, tam sa nabijem energiou a fajn si oddýchnem. 

A časopisu?  Na tejto škole som začínala vydávať časopis ja s mojimi žiakmi. Začiatky boli 

ťažké. Technických vymožeností ešte toľko nebolo, no snažili sme sa. No musím vás 

pochváliť, zlepšujete sa každým číslom. Len, aby sa to nezastavilo. Robíte to dobre, tak len 

tak ďalej. Nech máte čo najviac čitateľov! 

Školská redakcia
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3. číslo Zaujímavosti 2015/2016 

 

 

Deň matiek 

Viete, ako sa slávi Deň matiek v iných štátoch? V Anglicku deti s otcom nechajú 

mamu dlhšie spať a pripravia jej raňajky, špeciálny obed alebo zoberú mamu do jej obľúbenej 

reštaurácie. Vo Fínsku sú tradičným darčekom kvety a mamičke sú raňajky podávané priamo 

do postele. V Škótsku sú obchody plné darčekov, dávajú sa pohľadnice s predtlačou, na ktoré 

dopisujú želania. Neposielajú sa, dávajú sa priamo do rúk, aby tak znásobili dôležitosť mamy. 

 

 

Viete, ako sa tento deň povie v iných jazykoch? 

anglicky                            Mothering Sunday 

fínsky                                äitienpäivä 

čínsky                                mu gin ji 

nemecky                           Muttertag 

japonsky                           Haha no hi 

poľsky                              Dzien Matki 

španielsky                        Da de la madre 

švédsky                            Mors dag 

francúzsky                        fte des mres 

 

 

Školská redakcia 
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3. číslo Keď ma kopne múza 2015/2016 

 

 

Koncom marca naši učitelia oslávili svoj sviatok – Deň učiteľov a z tohto dôvodu sme sa 

rozhodli urobiť prieskum medzi žiakmi a spýtali sme sa ich, aké vlastnosti by podľa nich  mal 

a nemal mať učiteľ. 

1. Aký by mal byť správny učiteľ/učiteľka? 

* Milá, tolerantná, priateľská, zábavná. A nemala by byť nudná. 

* Myslím, že v našej škole sú takí správni učitelia. 

* Mala by byť spravodlivá, taká, ktorej záleží na žiakoch. Nie je len učiteľkou, ale aj 

druhou mamou v škole. 

* Mal by byť hlavne pozorný a vedieť naučiť . 

* Mal by byť chápavý, dobrý k žiakom, mal by vedieť so žiakmi aj žartovať, aby nebola 

hodina nudná, čiže malo by to byť také humorné učenie, skrátka super! 

* Mal by byť dobrý a nie veľmi prísny. 

2. Aký by v žiadnom prípade nemal byť učiteľ, čo by nikdy nemal robiť? 

* Nemal by kričať, že napr. jedného žiaka uznáva a druhého zaznáva, nemal by často skúšať . 

* Nemal by sa povyšovať nad žiakmi. 

* Nemal by byť k žiakom drsný, ak si to nezaslúžia. Ak žiak spraví chybu, nemal by mu ju 

vyčítať celý rok a trestať ho neustále za to, keď sa to žiak snaží odčiniť a mrzí ho to.  

* Nemal by byť príliš chladný a prísny, ale ani taký, ktorého žiaci ľahko oklamú. 

* Nemal by byť prísny a  nemal by  kričať, keď má zlú náladu. 

 

PS: Ale aj my, žiaci, by sme sa mali zamyslieť a tiež byť lepšími a hľadať na učiteľoch 

aj dobré veci. Takisto aj učitelia by mali hľadať len to najlepšie na žiakoch. Ani žiaci, 

ani učitelia by sa nemali uspokojiť so sebou, lebo každý môže byť ešte lepší. A nemali by 

sme sa podceňovať. 

Školská redakcia

22 



 

3. číslo Keď ma kopne múza 2015/2016 

 

MEDZI NAMI DIEVČATAMI 
Pár nápadov ako prežiť prázdniny  

1. Výlet do zahraničia na päť dní by sa vám 

páčil.  

Dopoludnia by ste  chodili na túry a popoludní 

na túry alebo po obchodoch, napr. Rakúsko. 

 

2. Cez prázdniny by ste mohli ísť do letného 

tábora. Ale pozor! Poponáhľajte sa, lebo už 

ich je veľa obsadených. 

 

3. Rodinná dovolenka pri mori je plná zábavy. Najlepšie ísť až v strede augusta, 

napr. Taliansko. 

 

4. Ak máte radšej prírodu, tak na to si treba posvietiť. Máte radšej len hory? Ak 

áno, tak v tom prípade by sa hodili Nízke Tatry. Ak chcete však chodiť k 

vodopádom, šplhať po rebríkoch, takýmto miestom je pre vás Slovenský raj či 

krásy Liptova. 

 

Osviežujúci letný nápoj – ovocný sen 

  Správne leto sa nezaobíde bez limonád a nápojov. Ak máme 

chuť na niečo sladké, ovocné a ľadové, namiešajme si nápoj plný 

vitamínov. Najprv nakrájame na malé kúsky 4 umyté broskyne, 1 

malý očistený ananás, 200 g jahôd, 200 g vykôstkovaných čerešní a 

postupne ich rozmixujeme v mixéri. Potom po častiach prilejeme 2 

litre džúsu z čiernych ríbezlí, 1 liter grapefruitového a 1 liter 

pomarančového džúsu. Keďže objem tohto nápoja je väčší, 

pripravíme si dostatok veľkých pohárov (asi pre 6 osôb). Po 

dôkladnom premiešaní podávame nápoj vo veľkých vysokých 

pohároch s kockami ľadu, so slamkou a s dlhou lyžicou. 

Dobrú chuť!      Školská redakcia
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3. číslo Keď ma kopne múza 2015/2016 

 

 
               

                 Jar                                                                     Prebúdzanie   jari                                                  

Keď sa ráno zobudím na východ slnka,                                 Zase je tu jarný čas,                                                                       

potok pod oblokom krásne žblnká.                                      včielky bzučia vôkol nás.                                                                   

Je krásne do rána sa zobudiť,                                           Kvitnú všetky stromy, kvety,                                                              

púčiky jarných kvetov prebudiť.                                      tešia sa z nich mamky i deti. 

Keď po tráve chodím bosá,                                                    Peľ a biele lupienky,                                                                   

cítim, že napadla svieža rosa.                                               vznášajú sa v ovzduší.                                                                   

Hlávky kvetov tak krásne voňajú,                                       Odkvitli už snežienky,                                                                      

že sa aj mraky za nimi skláňajú.                                    príde ešte mráz? To nik netuší. 

Prebudí ma iba zo spánku,                                                   Liahnu sa aj kuriatka,                                                                        

šum príjemného vánku.                                                        sú to malé mláďatká.                                                                    

A ja zase znova zaspím,                                                     Jar je krásna, to už vieme,                                                                                                           

pri vôni ľalie celý deň prespím.                                          privíta nás aj Deň Zeme. 

Simona Palšová, 7.C                                                 Žaneta Vasičkaninová,7.C 

        

             Máj                                                                               Májová láska 

Zima prešla, prišiel máj                                                               Láska je krásna                                                                           

a ty chlapče, dievča si hľadaj!                                                  niekedy aj zvláštna.                                                                

Máj, ten lásky čas,                                                                   Raz je biela ako voda                                                               

teší sa každý znova zas.                                                     a potom zase čierna ako smola.                 

Pretože krásne kvety kvitnú zase,                                               Niekedy to je tak,                                                          

rozváňajú v plnej kráse.                                                      že nie je krásna ako vlčí mak.                                                              

Opäť kvitne celá lúka,                                                          V láske prídu časy ľúbezné,                                                             

ráno z lesa vtáčik kuká.                                                 ale možu nás prekvapiť i chvíle bolne.                                                                  

Cez deň svieti slniečko,                                                         Láska páli a je taká jasná,                                                                         

aby bolo teplučko.                                                                 láska bolí a je taká krásna.                                                                       

Tak sa teraz usmievaj,                                                        Lásku potrebuje každý z nás,                                                                    

veď je predsa znova máj!                                                      veď lásku má každý rád. 

  Miroslav Kunst, 7.C                                            Vanesa Jelinková, 7.C 

 

Keď ma kopne múza 
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3. číslo Keď ma kopne múza 2015/2016 

 

Moja mama 

Mama? Slovo, ktoré zahreje pri srdci. Pomenovanie pre tú najvačšiu oporu v mojom 

živote. Žena, ktorá mi dala život. Žena, ktorá pre mňa tak veľa trpela. Žena, ktorá pre mňa 

vyplakala milión sĺz. Je to žena s krásnymi plavými vlasmi. Človek s najkrajším úsmevom 

a očami plnými nehy, lásky a starostlivosti. Človek, ktorý je mojím vzorom. Ona jediná bola 

pri mne, keď mi bolo najhoršie, utierala moje slzy a povedala, že všetko bude opäť fajn. 

Deväť mesiacov ma nosila pod srdcom. Vzdala sa všetkého a bola tu pre mňa. Je to tá 

najlepšia mama na svete- Aj keď to občas so mnou nemá ľahké, stále ma má rovnako rada. 

Obdivujem ju za všetko, čo pre mňa spravila čím všetkým si kvoli mne prešla. 

Každý z nás má na tomto svete nejakú úlohu, ktorú musí splniť. Teda aspoň ja tomu 

verím. A ona svoje poslanie zvláda fantasticky. Pre to všetko, ju tak veľmi ľúbim a obdivujem. 

Nesmierne ma mrzia všetky hádky s ňou. Je to človek s veľkým srdcom. Sama má problémy, 

ale snaží sa pomôcť druhým. To na nej milujem. Nedá sa napísať ani povedať, čo cítim pri 

slove MAMA. Vtedy mi napadne vodopád zážitkov a more pocitov. Snaží sa mi dať všetko, čo 

má, aj to posledné. MAMA, ĎAKUJEM, že si, neviem si predstaviť život bez TEBA. 

Timea Sabolová, 6.C   

 

 

Deň matiek 

                                                          Moja milá mamička, 

                                                           krásna ako ružička. 

                                                          Perie, čistí, upratuje, 

                                                         veď nás všetkých miluje.    

 

                           Dobre pečie, varí,                               Na Deň matiek darujem ti                            

                           kto to nevie, vari?                                     jednu malú kytičku. 

                       Oddych, ten si zaslúži,                          Mamka, dúfam, že budeš mať  

                          všetko urobia muži.                                     úsmev na líčku.              

                                                                                                           

Otília Kočambová, 7.C          
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3. číslo                  Čo nového vo svete kníh             2015/2016 

 

 

 

Rozprávky starej matere, keď stará mať 

rozpráva chorej vnučke o minulosti na slovenskej 

dedine, napísala v roku 1953 slovenská spisovateľka 

Mária Jančová.  

Vďaka nej už polstoročie čítajú deti túto 

knižku, ktorá je plná vzrušujúcich príbehov, v 

ktorých po väčších či menších peripetiách predsa len 

víťazí dobro nad zlom. Okrem toho rozprávky či už 

veselé alebo vážne ukrývajú v sebe liečivú silu, 

ktorá pomôže nielen chorému dievčatku, ale každej 

detskej duši. Rozprávky starej matere patria do 

zlatého fondu slovenskej literatúry. 

V tejto knihe  autorka nezatajuje nič. Veď deťom by sa predsa klamať nemalo. Tieto 

klasické, pravdivé, jednoduché príbehy poučia  deti o histórii Slovenska a poskytnú im do 

života silu, odvahu i rozvahu. 

                             Prajeme príjemné čítanie aj cez prázdniny!  

 

 

 

 

 

 

Školská redakcia
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3. číslo                  Úspechy žiakov             2015/2016 

 

Úspechy žiakov 
Krajské finále  súťaže  Jazykový kvet 

Dňa 5. apríla 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského finále súťaže "Jazykový kvet 

2016" , na ktorom sa predviedli s divadielkom v ANJ, ktoré nacvičili s  p. uč. Mgr. Andreou 

Racekovou a získali krásne druhé miesto. Srdečne blahoželáme! 

Za reprezentáciu školy v súťaži  ďakujeme: 

Lei Zálehovej-Kačmárovej, IV. B, Eme Vasičkaninovej, IV. B, Marekovi Rakošovi, IV. B 

Kristíne Hovancovej, IV. B, Erike Fedorovej, IV. B, Alexovi Dercovi, IV. B, Dominike Gdovinovej, 

IV. B, Vanese Vasičkaninovej, II. a Róbertovi Zálehovi-Kačmárovi, II. A. 

OK matematickej olympiády  

kategória 6.ročník - 3. miesto - Tomáš Gdovin, VI.B 

kategória 7. ročník  - 7.miesto - Simona Palšová ( úspešná riešiteľka) VII.C 

kategória 8. ročník - 1. miesto - Laura Salokyová  VIII.C 

OK  biologickej olympiády 

1. miesto - Danka Vaňová, VI.A (zoológia) - postup na krajské kolo 

4. miesto - Simona Palšová (botanika)    

KK geografickej olympiády  

5.- 6. miesto - Simona Palšová, úspešná riešiteľka 

Finálne výsledky obvodnej matematickej súťaže 

 Kategória – žiaci 4. ročníka 

1. miesto - Adrián Paľa 

2. miesto - Nina Vasičkaninová 

3. miesto - Michaela Maxinová a Kristián Kopčík 

4. miesto - Tamara Madurová 

5. miesto - Marek Rakoš a Damián Hudák 

6. miesto - Sofia Michaleková 

7. miesto - Peter Olšavský 

Kategória – žiaci 5. a 6. ročníka 

1. miesto – Dominik Pacinda 

3. miesto – Slavomír Obšašnik, Martin Lukáč a Šimon Homulka 

4. miesto - Martin Bednár 

Kategória – žiaci 7. a 9. ročníka 

1. miesto – Benedikt Kočamba 

2. miesto – Simona Palšová a Laura Salokyová 

3. miesto – Ivan Kmec 

4. miesto – Otília Kočambová 

5. miesto – Adrián Angelovič a Samuel Gvušč  
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Finálne výsledky obvodnej fyzikálnej súťaže 

3.miesto – Kristína Svíteková, IX. A 

5. miesto – Aneta Bednárová, IX.A 

Zemeznalec - korešpondenčná súťaž 

MÁJ - 3.miesto - Vladimíra Palšová, VII.C 

JÚN – 3.miesto – Zuzana Luterančíková, VII.C 

Šachové súťaže 
Reintern GPX v šachu mládeže –1.miesto - Alexandra Angelovičová 

Šarišská liga mládeže -  2.miesto v konečnom poradí Alexandra Angelovičová 

Majstrovstvá v RAPID ŠACHU-  1.miesto - Alexandra Angelovičová 

 

Grand Prix mládeže jednotlivcov -  3.miesto -  Adrián Angelovič 

Reinter GPX v šachu mládeže - 3.miesto - Adrián Angelovič 

Majstrovstva v RAPID ŠACHU - 3.miesto -  Adrián Angelovič 

Šarišská liga mládeže - 2.miesto - Adrián Angelovič 

Súťaže z telesnej výchovy 
2. miesto v atletickej súťaži si vybojovalo družstvo chlapcov v tomto zložení: 

G. Kuchcík , 7.A – zároveň sa umiestnil na 3. mieste v hode kriketkou. 

S. Maník, 9.B – získal 3. miesto v behu na 1000 m.    

M. Sabol, 9.C, K. Deňo, 9.B, P. Chovanec, 9.B, D. Bašista, 7.A, J. Eliáš, 8.B, K. Kolibab, 

6.A, P. Ličák, 8.C a I. Matys , 8.C 

 

Za chlapcami nezaostávali ani naše dievčatá – atlétky, ktoré sa umiestnili tiež na 

výbornom2. mieste: 

 

S. Lenártová, 9.A – okrem toho získala aj 1. miesto aj v behu na 3000 m a 2. miesto v skoku 

do výšky. 

V. Stašková, 9.A – vyhrala aj 3. miesto v 60 m. 

J. Kravčuková, 9.B – tiež  získala 3. Miesto v 60 m. 

L. Jančušová, 8.A, V. Buchláková, 9.C, V. Puzderová, 8.C a T. Bučková, 7.B. 

 

Gymnastika 

3. mieste v gymnastickej súťaži získali: N. Hudačeková, A. Droblienková, J. Adamčíková, 

Z. Štiblárová a V. Lenártová.  

Zber papiera 
Víťazom za 1. stupeň sa staka IV.A – spolu 427 kg. 

Víťazom za 2. stupeň sa stala VI.A – spolu 690 kg. 

  
Všetkým srdečne blahoželáme! 
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3. číslo                  Naši výtvarníci             2015/2016 

 

 

 

 

Dominika Žoltáková, IV.B    Samuel Šerdzik, II.B 

Zuzana Hammerová, VIII.C 

  

Alžbeta Marcinová, VIII.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natália Kohútová, VIII.C 

 

Žaneta Vasičkaninová, VII.C 
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Barbora Bilá, IV.D     Jakub Sabo, II.A 

 

Vanesa Vasičkaninová, II.A     Richard Polča, IX.C  Viktória Kmecová, II.A 

 

Martina Cvoreňová, IV.D                                        Zdeno Mačo,V.D
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3. číslo                 Precvičme si svoje hlavičky             2015/2016 

 

 

 

Vieš, kde sa nachádza toto jazero? 

1.Tuz  

a/ Grécko b/ Brazília c/ Turecko 

2. Medvedie jazero  

a/ Kanada b/ Chile c/ USA 

3.Titicaca  

a/ Peru a Bolívia b/ Bosna 

a Hercegovina  c/ Mexiko 

4. Balaton 

 a/ Slovensko b/ Maďarsko c/ Poľsko 

5. Plitvické jazerá  

a/ Poľsko b/ Čína c/ Chorvátsko 

6. Bajkalské jazero 

a) Afganistan  b) Rusko c) Španielsko 

7. Jazero piatich kvetov 

a) Austrália  b) Japonsko  c) Čína 

8. Vostok 

a) Island    b)Antarktída   c) Aljaška 

9. Tanganika 

a) Afrika   b) Amerika    c)Malajzia 

10. Malawi 

a) Argentína  b) Afrika    c) Austrália 

Správne odpovede nájdete na zadnej strane časopisu
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3. číslo                 Aj majster tesár sa utne             2015/2016 

 

V príslovkách doplň hlásku:  _pamäti → opamäti 

 Použi vo vete slovo „mimo“ ako: 

- príslovku: Som taký ako ty. 

- predložku: Dnes som to vedel ako moji spolužiaci. 

Utvor vetu, v ktorej použiješ slovo „ nakoniec “:  Koniec dobrý, všetko 

dobré. 

„Čo je mozgová mŕtvica?“ 

„Zástava srdca.“ 

„Poď odpovedať!“  

„Ja neviem rozprávať.“ 

Zo slohovej práce: Voda je mokrá a je vo vode. 

Rastislav 

Autor: Rastislav Štefánik 

Literárne obdobie: starovek 

Prečo je Mor ho! lyricko-epickou básnickou skladbou? 

Pretože sa tam bojuje. 

„Môžem ho trafiť?“ 

„Nie, veď bude viac trafený ako je.“ 

Daj slovo „mača“ do množného čísla: dve mače 

Daj slovo „človek“ do množného čísla: človeci 

Pár slov z diktátov: wečšina, vedšina, dedstvo, s detkom, pot veľkým 

tlakom 

Odkedy sa Peter poznal s Magdalénou? „Odvtedy, jak prišiel na koni.“ 

Pani učiteľka napomína žiaka. „Ale veď ja nič nerobím!“ „No veď práve 

to!“          Školskí redaktori
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Zakresli správny čas 

 

 

 

 

 

 

   3.45                                                      11.55                                               18.10 

Pomenuj obrázky a doplň do štvorčekov  

 

 

 

 

 

 

Pospájaj a vyfarbi                              Vyrátaj 

 

 

 

 

Školská redakcia
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3. číslo                 Smiechoviny             2015/2016 

 

 

 

  

 

 Viete, odkiaľ pochádzajú Slováci? 

No predsa z Hlohovca, pretože je tam Slovakofarma. 

 Ako sa po slovensky povie Limonádový Joe? 

Malinovkový Jožo. 

 Slovák vysvetľuje Američanovi, čo znamenajú farby na našej vlajke: 

„Naša vlajka predstavuje naše dane. Keď o nich hovoríme, tak sa červenáme, keď nám 

finančný úrad napíše, že máme nedoplatky na daniach, tak zbledneme a keď zaplatíme, tak 

zmodrieme.“ 

 „U nás je to to isté,“ hovorí Američan, „akurát pri tom ešte vidíme hviezdičky!“ 

 

 Hádajú sa Afričan, Angličan a Slovák, akej národnosti bol Adam. Afričan hovorí: 

„Adam bol Afričan, pretože len Afričania nosia namiesto oblečenia listy.“ 

„Adam bol určite Angličan,“ vraví Angličan, „lebo len Angličania sú takí 

gentlemani, aby darovali Eve rebro!“ 

A Slovák hovorí: 

„Adam mohol byť jedine Slovák, lebo len Slovák s holým zadkom si môže myslieť, že je v 

raji.“ 

 

 Viete, aký je ideál ženskej krásy v Amerike? 

90-60-90. 

Však to je aj u nás. 

To áno, lenže oni to majú v palcoch.      Školská redakcia
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Aké číslo nám chýba v strede?                                        

 

  

 

Vyrieš sudoku                                                               Vymaľuj krížovku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školská redakcia 
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3. číslo                 Tajničky, rébusy, krížovky                2015/2016 

 

Správne odpovede 

Kvíz: 1.c, 2.a, 3.a, 4.b, 5.c, 6.a, 7.c, 8.b, 9.a, 10.b 

Tajničky: 13 – číslo v strede je súčtom vonkajších čísel.  

 Zápalky -  dve horné do stredu  
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